
Begroting Diaconie 2019 
 
Dinsdag 20 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2019 
behandeld. Hieronder worden in het kort de meest opvallende zaken besproken. 
 
Inkomsten 
We verwachten dat opbrengsten (baten) wat zullen afnemen t.o.v. de resultaten van 2017. 
De pachtopbrengsten van de gronden nemen wel toe, maar we zijn er ook van uit gegaan 
dat de collecten in de Kerkdiensten wat zullen afnemen. In 2019 zijn er minder Kerkdiensten, 
bovendien is er een wat andere verdeling tussen Kerk- en Diaconie collecten. Al met al wordt 
een daling van inkomsten voorzien van bijna € 34.000. Een belangrijk deel hiervan (25.000) 
zijn doorzendcollecten. Deze collecten voor speciale doelen worden rechtstreeks 
doorgestort. Mochten we dit te negatief hebben begroot, dan verandert dat niets aan de 
begroting van de Diaconie, behalve dat er meer geld wordt doorgezonden.  
 
Uitgaven 
Bij de uitgaven (lasten) vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar 
goede doelen gaat. Het totaal aan kosten blijft gelijk t.o.v. 2017 namelijk ongeveer € 26.000. 
De kosten voor beheer van de gronden nemen wel toe, maar dat komt omdat dat een 
percentage van de opbrengst is en die is flink gestegen. Daarnaast stijgen de kosten voor 
beheer en administratie (o.a. Kerkelijk Bureau) met ongeveer € 1.000, maar er zijn geen 
afschrijvingen meer waardoor het totaal ongeveer gelijk blijft.  
 
Bij de donaties aan goede doelen valt vooral het verschil in doorzendcollecten op (van 
83.000 naar 59.000), maar dat verschil is hierboven al uitgelegd. We hopen dat het mee zal 
vallen! Bij de “Eigen diaconale projecten” is wel een vrij forse daling te zien, maar dat komt 
vooral omdat er in 2017 een inhaalslag gemaakt is met geld dat overgebleven was uit 2016. 
Ten opzichte van de begroting van 2018 is er geen wijziging. 
 
Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven 
ondanks de teruggang in Kerkbezoek. Als Diaconie zien we het als onze taak om heel 
zorgvuldig te kijken naar de doelen die we met uw donaties steunen. We vragen om 
terugkoppeling over wat er gedaan is met ons giften en ontvangen daar heel positieve 
reacties op. Daarnaast proberen we te zorgen voor een goede verdeling van gelden 
wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij huis in Nederland of zelfs in Aalten. U 
kunt hierover regelmatig lezen in Kerkvenster. Het motto van de Diaconie is: “helpen waar 
geen helper is” en daar gaan we zorgvuldig mee om.  
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